
>>      EEVVAAPPOORRAATTIIVVEE  PPRREECCOOOOLLEERR  DDEESSIIGGNN  GGUUIIDDEE  DDAATTAA

AAllll  EEnneerrggyy  SSaavveerr  eevvaappoorraattiivvee  pprreeccoooolleerr  ssyysstteemmss  aarree  ddeessiiggnneedd,,  eennggiinneeeerreedd  aanndd  mmaannuuffaaccttuurreedd  ttoo  aattttaacchh
ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  ccoonnddeennsseerr  sseeccttiioonn  ooff  aaiirr  ccoonnddiittiioonniinngg  oorr  rreeffrriiggeerraattiioonn  eeqquuiippmmeenntt..    TThhee  pprreeccoooolleerr  iiss
ddeessiiggnneedd  ttoo  uuttiilliizzee  tthhee  aaiirr  ffllooww  ooff  tthhee  aaiirr  ccoonnddiittiioonniinngg  oorr  rreeffrriiggeerraattiioonn  eeqquuiippmmeenntt  ccoonnddeennsseerr  ffaann  ffoorr
ooppeerraattiioonn..    TThhee  pprreeccoooolleerr  uunniitt  iiss  nnoorrmmaallllyy  ddeessiiggnneedd  nnoott  ttoo  eexxcceeeedd  445500  ffeeeett  ppeerr  mmiinnuuttee  ffaaccee  vveelloocciittyy..
IInn  nnoo  ccaassee  sshhoouulldd  tthhee  ffaaccee  vveelloocciittyy  eevveerr  eexxcceeeedd  550000  ffeeeett  ppeerr  mmiinnuuttee..  

EEvvaappoorraattiivvee  pprreeccoooolleerrss  rreellyy  eennttiirreellyy  oonn  tthhee  eevvaappoorraattiioonn  ooff  wwaatteerr  ffoorr  ooppeerraattiioonn..    AAss  wwaatteerr  mmoovveess  ddoowwnn--
wwaarrdd  tthhrroouugghh  tthhee  mmeeddiiaa,,  ddrraawwnn  bbyy  tthhee  aaiirr  vveelloocciittyy  ooff  tthhee  ccoonnddeennsseerr  ffaann,,  ssoommee  ooff  tthhee  wwaatteerr  eevvaappoorraatteess..
TThhiiss  eevvaappoorraattiioonn  ccoooollss  tthhee  aaiirr  bbeeffoorree  iitt  rreeaacchheess  tthhee  ccoonnddeennsseerr  ccooiill..    TThhee  ccoonnddeennsseerr  uunniitt  ooff  tthhee  aaiirr  ccoonn--
ddiittiioonniinngg  ssyysstteemm  ooppeerraatteess  mmoorree  eeffffiicciieennttllyy  tthhaann  ootthheerrwwiissee  ppoossssiibbllee  wwhheenn  tteemmppeerraattuurreess  eexxcceeeedd  8800ººFF  ddrryy
bbuullbb..    MMoosstt  mmaannuuffaaccttuurreerrss  pprroovviiddee  ddaattaa  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  aaiirr  ccoonnddiittiioonniinngg  uunniitt  aaccrroossss  aa
bbrrooaadd  rraannggee  ooff  aammbbiieenntt  tteemmppeerraattuurreess..    TThhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  eeffffiicciieennccyy  tthhaatt
ccaann  bbee  oobbttaaiinneedd  uussiinngg  aann  eevvaappoorraattiivvee  pprreeccoooolliinngg  ssyysstteemm..    TThhee  44--iinncchh  mmeeddiiaa  uusseedd  bbyy  EEnneerrggyy  SSaavveerr  pprroo--
vviiddeess  6622%%  eevvaappoorraattiivvee  eeffffiicciieennccyy..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  pprreeccoooolleerr  ccaann  rreemmoovvee  6622%%  ooff  tthhee  ddiiffffeerreennccee
ffrroomm  yyoouurr  ddeessiiggnn  wweett  bbuullbb  aanndd  ddrryy  bbuullbb..    UUssiinngg  tthhee  11%%  AASSHHRRAAEE  ddeessiiggnn  ssttaannddaarrddss  ffoorr  yyoouurr  llooccaattiioonn  ccaann
pprroovviiddee  yyoouu  wwiitthh  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ddeessiiggnn  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  yyoouurr  pprreeccoooolleerr  aanndd  hheellpp  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  ccuuss--
ttoommeerr  eexxppeeccttaattiioonnss..  

((EEDDBBººFF  --  EEWWBBººFF))  XX  ((%%  EEvvaappoorraattiivvee  EEffffiicciieennccyy))  ==  TTeemmppeerraattuurree  DDrroopp  ((TTDD))
((EEDDBBººFF  --  TTDD))  ==  LLeeaavviinngg  AAiirr  TTeemmppeerraattuurree  ooff  PPrreeccoooolleerr

OOuurr  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  eenneerrggyy  ssaavviinnggss  hhaass  sshhoowwnn  ssiiggnniiffiiccaanntt  rreedduuccttiioonn  iinn  tthhee  ttoottaall  KKWWHH  ccoonnssuummppttiioonn  ooff
uupp  ttoo  2255%%  dduurriinngg  tthhee  hhootttteesstt  ppaarrtt  ooff  tthhee  ddaayy  wwiitthh  uupp  ttoo  aa  2200%%  rreedduuccttiioonn  ooff  ccoommpprreessssoorr  hheeaadd  pprreess--
ssuurree..    NNoott  oonnllyy  ddooeess  tthhee  uunniitt  ppeerrffoorrmm  mmoorree  eeffffiicciieennttllyy  wwiitthh  aa  pprreeccoooolleerr,,  iitt  aallssoo  hhaass  ttoo  wwoorrkk  lleessss..    MMoosstt
uusseerrss  ffiinndd  iinnccrreeaasseedd  eeffffiicciieennccyy  aaccrroossss  aa  rraannggee  ooff  iinnccrreeaassiinngg  ddrryy  bbuullbb  tteemmppeerraattuurreess  wwhheenn  ccoommppaarreedd  ttoo  aa
uunniitt  wwiitthhoouutt  aa  pprreeccoooolleerr..

TThhiiss  ddaattaa  iiss  bbaasseedd  oonn  mmeeaassuurreemmeennttss  ttaakkeenn  ffrroomm  oovveerr  110000  ccoommmmeerrcciiaall  ffaacciilliittiieess  iinn  tthhee  PPhhooeenniixx,,  AArriizzoonnaa
aarreeaa  aanndd  rreepprreesseennttss  tthhee  ssaavviinnggss,,  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  eexxppeecctteedd  wwiitthh  tthhee  aaddddiittiioonn  ooff  aann  eevvaappoorraattiivvee  pprreeccoooolleerr..
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Ambient Conditions Evap. Air 
Outlet  

Unit Power Draw  
(Kw) 

Unit Cooling Capacity  
(per 1000 cu.ft.) 

Temp (ºF) 

Relative 
Humidity 

(%) Temp ºF Without With Without With 

Expected 
 

 Energy  
 

Savings % 
90 25 77 10.9 9.8 543 609 20 
95 23 80 10.9 9.9 530 609 21 
100 18 83 10.9 10.0 507 609 24 
105 20 87 11.4 10.0 478 607 31 
110 13 89 11.9 10.1 471 601 33 
115 10 91 12.6 10.3 457 587 36 
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